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 Akatyst ku czci Bogarodzicy 

Ksiądz Prałat Józef Roman Maj, proboszcz kościoła św. Ka-
tarzyny na Służewie w Warszawie, napisał z potrzeby serca 
nowy, ale według antycznych reguł ułożony, Akatyst maryj-
ny. Poszukując do niego najstosowniejszej muzyki, skiero-
wał się do Supraśla, do pierwszego w Polsce wykształconego 
w tym kierunku w Grecji, kantora bizantyjskiego Marcina 
Abijskiego. Ten skomponował do polskiego tekstu Akatystu 
pasującą do niego tradycyjną muzykę bizantyjską.

„Muzyka liturgiczna nie jest sztuką samą w sobie, sztuką dla sztuki. 
Ma ona do spełnienia bardzo ważne zadanie. Pomaga modlącemu 
się wniknąć możliwie głęboko w sens słów, względem których pełni 
ona rolę podrzędną. To słowa są nośnikiem konkretnych treści, któ-
rym odpowiednia oprawa muzyczna pozwala zacząć przeobrażać 
wnętrze modlącego się. 
Muzyka bizantyjska, będąc od początku kontynuacją sztuki muzycz-
nej pierwszych chrześcijan, wierna była tej koncepcji. Bizantyjscy 
„melodosi” pierwszego chrześcijańskiego tysiąclecia tworzyli muzy-
kę do pisanych przez siebie hymnów, powodując, że stawała się ona 
nieodłączną ich częścią. Kolejne pokolenia hymnografów starały 
się tworzyć hymny równe rytmicznie pierwowzorom, dzięki czemu 
dawne melodie były wciąż żywe i dotrwały do naszych czasów.
Wielowiekowa tradycja i uduchowienie owych melodii podczas ty-
sięcy całonocnych czuwań, podczas których rozbrzmiewały, spowo-
dowały, że wywierają one na współczesnym słuchaczu ogromne wra-
żenie nawet wtedy, kiedy nie rozumie on słów hymnów. Owe melodie, 

do dziś stanowiące oprawę muzyczną liturgii bizantyjskiej, stały się 
bardzo uniwersalne, idealnie oddając głębie modlitewnych treści we 
wszystkich ich przejawach: błagalnym, dziękczynnym, doksologicz-
nym czy też dydaktycznym. 
Latem roku 2009, dzięki Marcinowi Szczycińskiemu, dane mi było 
zapoznać się z księdzem prałatem Józefem Majem, autorem słów 
„Akatystu do Przenajświętszej Bogarodzicy”. Jego wielka wiara we 
wstawiennictwo Matki Bożej oraz miłość i zaangażowanie, z jakim 
pisał ów hymn, wywarły na mnie ogromne wrażenie. W rezultacie 
przyszło mi stanąć przed niełatwym zadaniem oprawienia w mu-
zykę owej wzruszającej i wzniosłej modlitwy. Po raz pierwszy język 
polski zetknął się z muzycznym światem Bizancjum...”

Marcin Abijski.



6

Akatyst ku czci Bogarodzicy 

Akatyst to starożytny hymn ku czci Bogurodzicy 
(Theotokos); nazwa pochodzi od greckich słów: A kathi-
stos, co oznacza „nie – siedzieć”, czyli hymn, śpiewany na 
stojąco. Najstarszy jest poświęcony Matce Bożej ale istnieje 
wiele innych, w których zwracamy się do Świętych Pańskich 
czy do Ducha Św. Powstał najprawdopodobniej w VI wieku, 
składa się z 24 zwrotek, następujących po sobie strof, ikosów 
i kondakionów; wykonuje go zazwyczaj kapłan na przemian 
z ludem; przetłumaczony w Wenecji na łacinę w IX wieku 
miał duży wpływ na maryjną poezję średniowieczną. Naj-
prawdopodobniej autorem pierwszego jest teolog, poeta 
i kompozytor Roman Melodos, zwany tez Romanem Pie-
śniarzem (Sładkopiewcą) urodzony w V wieku w Syrii. Za-
mieszkał w Konstantynopolu, gdzie w klasztorze otrzymał 
od Matki Bożej we śnie dar zmysłu poetyckiego i od tej pory 
jego homilie stały się śpiewanymi kazaniami i przyciągały  
wiernych z całego miasta! 

Obok: 
Oblicze z współczesnego fresku

Romana Melodosa, 
Monaster Slanic, 

Rumunia,
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AKATYST 
KU CZCI BOGARODZICY
Okadzenie Ikony, przed którą śpiewany ma być Akatyst. 
W trakcie okadzenia chór śpiewa grecko-bizantyjski Kondakion 
z Akatystu do Najświętszej Marii Panny.

(tłumaczenie z greckiego):
(Tobie) Walecznej Hetmance, pieśń zwycięską,
za wybawienie od niewoli, pieśń dziękczynną,
układam Ci, (ja) miasto Twoje Bogarodzico,
(Ty), mając moc niezwyciężoną
od wszelkich mnie niebezpieczeństw zachowaj,
bym wołało do Ciebie
Bądź pozdrowiona Oblubienico Dziewicza.

K.: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego
W.: Amen
Krótkie słowo wprowadzające kapłana przewodniczącego 
nabożeństwu

WPROWADZENIE
Oddajmy chwałę Tej, którą Bóg wybrał,
By była świadkiem dróg Jego na ziemi.
W zamiary Ojca w pełni wprowadzona
Przez oświecenie chwilą Zwiastowania

Wciąż uczestnicząc w blasku Przemienienia
Niech będzie dla nas przewodniczką życia
I w Niebie spotka.

Oddajmy chwałę Tej, którą Bóg wybrał
By pełnią życia była obdarzona
Gdy usłyszała słowa Gabriela
I moce Ducha Świętego przyjęła
By świat napełnić Darem Swego Łona
Niechaj ku życiu prowadzi swe dzieci
Mimo bram śmierci.

Oddajmy chwałę Tej, którą Bóg wybrał
By prawdę o Nim w pełni rozpoznała
Mądrością Słowa cała napełniona
Nam Go w jasności Betlejem zrodziła
I ludzką ufność w Kanie Mu otwarła
Niechaj wyprosi dla nas zrozumienie
Wielkości Syna.

CZĘŚĆ I
K.: Pozdrawiajmy razem Matkę Naszego Pana. Czystym 
sercem śpiewajmy Jej pieśń uwielbienia. W Tobie, Maryjo, 
rozpoznajemy Dom, który zbudowała sobie Mądrość na ziemi. 
Wraz z Tobą pozdrawiamy zgromadzone wokół Ciebie Dzieci 
Twoje.



8

Akatyst ku czci Bogarodzicy 

PIEŚŃ POZDROWIENIA
Witaj, Matko mojego Pana,
Domie, który zbudowała Mądrość Wiekuista
Uczyniłaś to czego wymagało nasze Zbawienie
Najpiękniejszy i niewiędnący Kwiecie ziemi
Rozkwitły na łąkach szlachetnych pragnień ludzkich
Opromienionych Światłem starszym niźli słońce
Ożywianych wciąż Wodą starszą od nich samych.

Witaj,
Otwierająca Niebo dla ziemi i ziemię dla Nieba,
Od Nazaretu aż po dziś przywołująca Boga ludziom,
Przenikająca noc świata światłem z Góry Tabor
Sercem widząca całe Niebo i to, co w stworzeniu,
Kiedy nadeszła pełnia czasu dałaś nam ratunek
Zrodziłaś Tego, który w jedno złączył, co Boskie i ludzkie.

Witaj,
Otwierająca dla świata siedem bram Jerozolimy
Mocą dziedzictwa w obietnicy danej Abrahamowi,
Wiodąca ludy do Władcy Dziedzińców Salomona
Mocą dziedzictwa w obietnicy danej Dawidowi
Nowa Ewo, pragnąca być Matką wszystkich na tej ziemi.
Wiedziesz narody w nadziei Zwycięstwa Bożego.

Witaj,
Zawsze i wszędzie czuwająca nad dziećmi Bożymi
Dana ku pokrzepieniu wierna Ikono Syna

Niewiasto Apokalipsy, świat ratująca w dzień jego ostatni
W widoku spełnień dałaś jedyne przykazanie Nowego       
Przymierza
Wiodące nas bezpiecznie na najważniejsze Spotkanie
Szczęśliwe, jeśli czynimy w życiu to, co Syn powiedział
Byłaś, jesteś, i będziesz Sędziego naszego przebłaganiem.

K.: Z całego serca śpiewajmy chwałę Bożej Rodzicielki Maryi.
W.: Jej Macierzyństwo stało się początkiem naszego zbawienia.

PIEŚŃ UWIELBIENIA
Raduj się, najpiękniejsza z cór Jerozolimy
Raduj się, błogosławiona Matko Zbawiciela
Raduj się, błogosławiona przez Boga na Niebie
Raduj się, błogosławiona Anielskim posłaniem
Raduj się, błogosławiona słowami Elżbiety
Raduj się, błogosławiona pieśnią Izraela
Raduj się, potężna w Bogu Bogarodzico.

Raduj się, najpiękniejsza z wszystkich Winnic Pana
Raduj się, błogosławiona Matko Opatrzności
Raduj się, błogosławiona natchnieniem Proroków
Raduj się, błogosławiona pragnieniami świętych
Raduj się, błogosławiona nadzieją wierzących
Raduj się, błogosławiona sercem dobrych ludzi
Raduj się, wiodąca ludy do wiary, Maryjo.
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Raduj się, najpiękniejsza swoim Macierzyństwem
Raduj się. błogosławiona Matko Bożej Łaski
Raduj się, błogosławiona wielkością Stworzenia
Raduj się. błogosławiona więzią Pojednania
Raduj się, błogosławiona mocą Przebaczania
Raduj się, błogosławiona znakami Miłości
Raduj się, odziana w słońce Dziewico.

Raduj się. najpiękniejsza pośród niewiast ziemi
Raduj się, błogosławiona Matko Stworzyciela
Raduj się, błogosławiona zamysłami Boga
Raduj się, błogosławiona przez chóry Aniołów
Raduj się, błogosławiona wiernością Józefa
Raduj się, błogosławiona modlitwą Kościoła
Raduj się, Matko wyjednująca nam Zbawienie.

Raduj się, najpiękniejsza świątynio wierzących
Raduj się, błogosławiona Matko Dobrej Rady
Raduj się, błogosławiona niewinnością dzieci
Raduj się, błogosławiona radością młodzieży
Raduj się, błogosławiona przez lud i kapłanów
Raduj się, błogosławiona Narodów Królowo
Raduj się, pierwsza wierząca wśród ludzi.

CZĘŚĆ II
K.: Pozdrawiajmy razem Matkę naszego Pana. Czystym sercem 
śpiewajmy Jej pieśń uwielbienia. Tobie, Matko Najmilsza, zo-
stało zwiastowane nasze Zbawienie. Wraz z Tobą pozdrawiamy 
zgromadzone wokół Ciebie Dzieci Twoje.

PIEŚŃ POZDROWIENIA
Witaj, Matko mojego Pana,
Tobie zostało zwiastowane nasze Zbawienie
Ty jedna byłaś godna nosić Zbawiciela swego
Zrodziłaś Tego co odkupił potomków Adama
Niedostępna szatanowi Twierdzo Dawidowa
Zawracająca wciąż ludzi ze ślepych dróg grzechu
Dziewico podczas, przed i po Zrodzeniu czysta i piękna.

Witaj,
Pierwsze Tabernakulum Kościoła dane nam na drogę,
Znaku błogosławieństwa Boga nad nami i światem
Pełnio miłości owocująca przez wieki cudami,
Bliska grzesznikom nawet o pustych już sercach,
Których miłości pragniesz tak jak i ich Stwórca.
Matko wszystkich chrześcijan i ludzi tej ziemi.

Witaj,
Nieustannie wielbiąca Boga i sama godna czci,
Wieczysta i najmilsza świątynio Emmanuela,
Duchem Świętym napełniłaś Swe Serce i ziemię,
W Nim wielbisz z nami Ojca wszelkiego początku i kresu
Z Nim trwasz przy oczekujących przyjścia Twego Syna
Matko Dziewico jedyna otrzymałaś taką łaskę.

Witaj,
Niewysłowiona Matko wszelkiej radości chrześcijańskiej.
Odtąd, gdy rozradował się duch Twój w Zbawcy naszym,
Blaskiem Swej chwały rozweselasz pokornych na ziemi,
Wielkością swą radujesz sprawiedliwych w Niebie.



Widzenie Romana Sładkopiewcy, 
ikona współczesna brata Michała 

z monasteru w Sakach na Podlasiu
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Dzieło rąk Bożych ze wszystkich cudów najwspanialsza
Jesteś Jutrzenką co nigdy nie zgaśnie dla ludzi.

K.: Z całego serca śpiewajmy chwałę Bożej Rodzicielki Maryi.
W.: Jej Macierzyństwo stało się początkiem naszego zbawienia.

PIEŚŃ DZIĘKCZYNIENIA
Za macierzyństwo Twoje przyjmij dziękczynienie
Tych, co uczestniczą wciąż w Twoim zwycięstwie
I przeczuwają w sobie triumf Twego Serca
Tych, co pojmują, że są Dziećmi Boga
Od dnia, gdy Ty się Córą Jego okazałaś
Przyjmując Słowo do swojego łona
I nam Go dałaś.

Za macierzyństwo Twoje przyjmij dziękczynienie,
Od prowadzonych drogami modlitwy
Za słowa Boże z głębin duszy wzięte
I wyśpiewane w „Magnificat” Twoim
Strzeżone dla nas wiernością Kościoła
By dar modlitwy wraz z Tobą wznoszonej
Był darem czystym.

Za macierzyństwo Twoje przyjmij dziękczynienie,
Od tych co wiedzą gdzie jest miejsce mocy
Za to, że jesteś pośród Ludu Boga
Już od początku Jego zaistnienia
Kładąca pieczęć na Słowach Mojżesza

Wciąż ukazujesz wielkość zawierzenia
Wśród przeciwności.

Za macierzyństwo Twoje przyjmij dziękczynienie,
Tych co czuwają przy korzeniach życia
Za Serce Twoje mieczem przeszywane
By zamiar grzeszny był w czas odczytany
A Kościół poznał zamysły przewrotnych
Przyjm dziękczynienie i miłość swych dzieci
Przez pokolenia.

Za macierzyństwo Twoje przyjmij dziękczynienie,
Od tych, co cenią Imię swojej Matki
Za tyle znaków Twej do nas miłości
Przez miłość Boga dla nas otworzonej
Poprzez modlitwy wiernych przyzywanej
Przyjm wdzięczność ludu, bądź z nami Maryjo
l w dni ostatnie.

CZĘŚĆ III
K.: Pozdrawiajmy razem Matkę naszego Pana. Czystym sercem 
śpiewajmy Jej pieśń uwielbienia. Rękami Symeona przyjął Bóg 
Twoje ofiarowanie. Wraz z Tobą pozdrawiamy zgromadzone 
przy Tobie Dzieci Twoje.

PIEŚŃ POZDROWIENIA
Witaj, Matko mojego Pana,
Otworzyłaś pokoleniom ziemi dziedzictwo Zbawienia
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Gdy rękami Symeona przyjął Bóg Twe ofiarowanie
Ogarniająca i rozważająca sercem Słowo Objawione
Najcenniejszy Ewangeliarzu dany całemu Kościołowi.
Chroniący Prawdę przed słabością człowieka
Wciąż głosisz spełnienie się obietnic Boga i proroków.

Witaj,
Wprowadzająca Boga do Jego Świątyni
Lud Izraela wiodąca ku jego spełnieniu.
Wprowadzająca Jezusa w historię świata,
Cicho otwierająca Synowi życie wszystkich ludzi
Widząc dobrze Kto przyszedł i dlaczego wchodzi,
Pierwsza rozpoznałaś nadzieję człowieka w Dziecięciu.

Witaj,
Męczennico Serca Swojego osłoniętego milczeniem
Matko Kościoła położonego na fundamencie Męki
Wybranie Ciebie osłoniła tajemnica Twojego Poczęcia,
Twe przeznaczenie odsłoniła Droga Krzyżowa Syna.
Wybrana, nic zawiodłaś nigdy swego Zbawiciela
Przeznaczona wypełniałaś wiernie wolę Stworzyciela.

Witaj,
Maryjo nawiedzająca przez wieki Sługi Boga,
Aby wiedzieli, że nigdy nie zostają sami.
Matko wszystkich prowadzonych przez łaskę do Nieba
W Tobie położyli nadzieję nasi Ojcowie.
Wiemy, że nie zawiodłaś spośród nich nikogo
Razem z nimi śpiewamy Ci dziś anielskie „witaj”.

K.: Z całego serca śpiewajmy chwałę Bożej Rodzicielki Maryi.
W: Jej Macierzyństwo stało się początkiem naszego zbawienia.

PIEŚŃ BŁAGALNA
Z miłością słuchasz modlitwy człowieczej
Wiecznie przewodzisz w modlitwie ludowi
Ty, co rozważasz, co się w Tobie stało
Gdy Bóg Cię dotknął chwilą Zwiastowania
Kiedy przez Ciebie Pan wszedł w nasze życie
A świat rozpoznał czas swego spełnienia
Strzeż w nas modlitwy.

Z miłością słuchasz modlitwy człowieczej
Wciąż rozważając zamysł Wszechmocnego.
Wytrwale przędziesz tajemnicę życia
I z cienia śmierci wyrywasz zbawionych
Gdy księgę wiedzy w pełni odczytaną
Kładziesz odważnie przed wierzących oczy
Strzeż w nas mądrości.

Z miłością słuchasz modlitwy człowieczej,
Godności ludzkiej Ikono Wieczysta.
Ty, co czystością wciąż radujesz Boga
Darem poznania radując wybranych
Gdy światło drogi dajesz w nocy świata
Zagubionego w grzechu i przemocy
Strzeż w nas godności.
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Z miłością słuchasz modlitwy człowieczej,
Miłości Boga pragnąca dla wszystkich.
Ty, co wciąż Boga wielbisz swym istnieniem
Przez ludzi także godnaś uwielbienia
Kiedy przychodzi na ludzkość czas próby
A na każdego godzina zmagania
Strzeż w nas miłości.

Z miłością słuchasz modlitwy człowieczej,
Ty, co trwasz wiernie pośród przeznaczenia
Nie zapomniałaś swojej ziemskiej drogi.
W blasku Świętego Świętych przebywając
Kiedy się człowiek mija z darem wiary
A świat z mocami Wiecznego Przymierza
Strzeż w nas wierności.

CZĘŚĆ IV 
K.: Pozdrawiajmy razem Matkę naszego Pana. Czystym 
sercem śpiewajmy Jej pieśń uwielbienia. W Twojej świętości 
rozpoznajemy nasze przeznaczenie. Wraz z Tobą pozdrawiamy 
zgromadzone przy Tobie Dzieci Twoje.

PIEŚŃ POZDROWIENIA
Witaj, Matko mojego Pana,
W Twoim Synu położone jest nasze Zbawienie
W Twej świętości poznajemy nasze przeznaczenie
Napełniona świętością przez Boga wśród ludzi,

Pierwsza wśród świętych, w nich samych budząca zdumienie
Usprawiedliwiasz nimi świat przed jego Stwórcą
Gromadząc przy Sobie, czynisz z nich chwałę ziemi.

Witaj,
Arko Przymierza, w której spotkały się łaska i wierność,
Wierność wyrosła z próby ziemi Starego Izraela,
Łaska spuszczona z Nieba przed wieków wiecznością
W nadziei, że grzesznicy powrócą z Tobą do Domu Ojca.
Wielkie rzeczy uczynił Tobie wszechmocny Władca,
Wielkie i nam, gdy przyjęłaś pierwsza dary Ducha.

Witaj,
Orędowniczko i pocieszycielko wierzących.
Wszystkie drogi ludzkie przed Bogiem są w Tobie.
Władasz Pokojem zrodzonym pośród Dzieci Bożych
Nie zna on granic wyznaczanych przez doczesnych władców.
Przedstawiasz go, by łagodził gniew Sprawiedliwego
Tęsknią za nim w pokoleniach ludzie prawego serca.

Witaj,
Dziewico mocno stojąca na okręgu ziemi.
Chodząca z ludźmi po wszystkich ich drogach,
Wiedząca skąd pochodzi i gdzie Tron mądrości,
Trwająca na modlitwie z uczniami Chrystusa,
Odtąd miłuje On tego, kto przebywa z Tobą.
Któż poza Tobą wypowie wielkie dzieła Pana?

K.: Z całego serca śpiewajmy chwałę Bożej Rodzicielki Maryi.
W.: Jej Macierzyństwo stało się początkiem naszego zbawienia.
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PIEŚŃ ZAWIERZENIA
Szczęśliwi Matko, których moc jest w Tobie
Wybrani do wyzwolenia przez Łaskę
Tobie, Maryjo, Przedwieczny powierzył
Wielkość Wcielenia jak i losy Słowa
Pośród wielkości i nędzy człowieka,
Nam zaś zostaje chodzić w Jego mocy
Pod Twą Obroną.

Szczęśliwi Matko, których moc jest w Tobie
Niewiasto przed złem nie ustępująca
Tobie, Maryjo, zawierzam więc serce,
By nie ustała w nim pieśń Twojej wiary.
Niech będzie ciche pośród zgiełku świata,
Bym mógł usłyszeć, czy mówisz me imię,
Dziewico Boga.

Szczęśliwi Matko, których moc jest w Tobie
Twojego blasku żadna moc nie zgasi
Tobie, Maryjo zawierzam swe drogi,
Bym mógł omijać miejsca bez modlitwy,
Znajdować ludzi, co mówią „tak” Panu,
Trafiać na miejsca, gdzie wszystko podobne
Do Ciebie, Matko.

Szczęśliwi Matko, których moc jest w Tobie
Piszącej w Duchu Świętym Księgę Życia
Tobie, Maryjo zawierzam swe losy,
Aby Bóg i świat wciąż w nich był obecny,

Bym widział w czasie okruchy wieczności,
Wytrwał w pokoju, co jest w Woli Pana
I Twej miłości.

Szczęśliwi Matko, których moc jest w Tobie
Przyodzianej w niezniszczalność przez Boga
Tobie, Maryjo, zawierzam więc życie,
Byś błogosławiła mi ze świętą siłą.
Niech słyszę zawsze Twoje przyzywanie,
Bym przeżył kiedyś Twoje odwiedziny,
Z Tobą spotkanie.

Zakończenie
K.: Bóg bowiem miłuje tylko tego, kto przebywa 
z Mądrością. Bo ona piękniejsza niż słońce i wszelki gwiazdo-
zbiór. Porównana ze światłością – uzyska pierwszeństwo, po 
tamtej bowiem nastaje noc, a Mądrości zło nie przemoże.
 (Mdr 7, 28-30)

K.: Cała pełna chwały wchodzi córa Królewska.
W.: Chwałą Libanu Ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Saronu
K.:  Wychwalajmy razem z nią Ojca i Syna w Duchu Świetym.
W.: Chwalmy i wywyższajmy Go teraz i na wieki.

Obok: Matka Boża Orantka, 
fresk współczesny Jarosława Jakiczuka 

z cerkwi MB Pokrowskiej 
w Bielsku Podlaskim
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Obrzęd okadzenia Ikony i ludu

PIEŚŃ UWIELBIENIA
Raduj się, umiejąca wielbić Boga całą duszą
Raduj się, zjednoczona w duchu ze swym Zbawicielem

Raduj się wejrzeniem Boga na ludzi przez Ciebie
Raduj się czcią oddawaną Tobie przez wszystkie pokolenia

Raduj się wszystkim co uczynił dla Ciebie Wszechmocny
Raduj się trwającą chwałą Imienia Bożego na ziemi

Raduj się Jego Miłosierdziem dawanym ludowi
Raduj się tymi, co wśród zuchwałych wciąż boją się Boga.

Raduj się ocalonymi mocą Boskiego ramienia
Raduj się widokiem kresu zamysłów serc pysznych

Raduj się niemożliwą do obalenia władzą Syna Twego
Raduj się wywyższaniem pokornych przez Stwórcę

Raduj się nasyceniem każdego głodnego człowieka
Raduj się widzącymi sprawy większe niż bogactwo

Raduj się spełnieniem nadziei Izraela
Raduj się ukazująca wciąż Boga pełnego miłości

Raduj się wiernością Boga dla Jego obietnic
Raduj się Córko Abrahama jego potomstwem na ziemi

Raduj się, Maryjo, chwało nasza i wszystkich wierzących
Raduj się rozpoznająca na ziemi tych co wielbią Boga.

Rozesłanie
K.: Módlmy się:
Przyjmij Najświętsza Bogarodzico, zawsze błogosławiona na 
ziemi Dziewico Maryjo nasze hymny uwielbienia Ciebie, którą 
i my jako Matkę naszą najmilszą rozpoznajemy. Przyjmij, 
Dziewico z Nazaret naszą miłość ku Tobie, która zrodziłaś 
najpiękniejszego ze wszystkich synów ludzkich.

Przyjmij Wielka Boga-Człowieka Matko wyśpiewane Ci 
słowa, a serca i umysły nasze napełnij blaskiem Twej Świętości. 
Przyjmij, Królowo nieba i ziemi ten pokorny hołd wiernych Ci 
dzieci, a wszystkie narody obdarz radością i pokojem. Przyjmij, 
Królująca z Nieba Pani i Orędowniczko nasza tę wspólną mo-
dlitwę, przez którą chcemy podziękować Bogu w Trójcy Świętej 
Jedynemu za Ciebie, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

K.: Pan z wami
W.: I z duchem twoim
K.:  Niech was Bóg błogosławi i strzeże
W.: Niech nas zachowa na życie wieczne
K.: Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego: Ojca i Syna. i 
Ducha Świętego niech zstąpi na was i pozostanie na zawsze.
W.: Amen 
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SCHOLA WĘGAJTY jako zespół działający w ramach Stowa-
rzyszenia „Węgajty” niedaleko Olsztyna powstała w styczniu 
1994 roku. Tworzą go śpiewacy, aktorzy, muzycy, plastycy, te-
atrolodzy i muzykolodzy pochodzący z 6 krajów europejskich. 
Schola zajmuje się rekonstrukcją średniowiecznych dramatów 
liturgicznych, prezentacjami muzyczno-teatralnymi, badania-
mi nad tradycjami śpiewu liturgicznego i sakralnego, antro-
pologią kultury oraz edukacją i animacją teatralną, muzyczną 
i plastyczną.
Od 25 lat opracowuje i wykonuje najstarsze europejskie zabytki 
literacko–muzyczno–dramatyczne (rękopisy polskie, francu-
skie, włoskie, niemieckie). Ma w swoim dorobku i repertuarze 
7 łacińskich średniowiecznych dramatów liturgicznych stano-
wiących kanon tego gatunku, które były prezentowane w wie-
lu krajach Europy oraz głównych ośrodkach kraju. Poprzez 
połączenie twórczych sił i doświadczeń aktorów, śpiewaków, 
instrumentalistów, teatrologów, antropologów, plastyków, języ-
koznawców, liturgistów i przedstawicieli innych komplemen-
tarnych dziedzin, zespół wypracował unikalny i rozpoznawalny 
idiom wykonawczy i stylistyczny oparty na archaicznych i tra-
dycyjnych technikach warsztatu muzyczno-teatralnego.
Wykonywane przez Scholę dramaty liturgiczne można zgru-
pować w kręgi tematyczne: bożonarodzeniowy – Ordo Stellae, 
wielkopostny – Planctus Mariae i Ludus Passionis, wielkanocny 
– Ludus Paschalis, starotestamentowy – Ludus Danielis, maryj-
ny Ordo Annuntiatione oraz Cuda św. Mikołaja – Miracula Sanc-
ti Nicolai.

Schola prowadzi od szeregu lat badania terenowe nad tradycją 
pieśni i obrzędów w formie wypraw i rekonesansów niemal 
w całej Europie. Programy koncertowe odwołujące się do tych 
tradycji to: Joculatores Dei, Kanty i psalmy, Okcydent – orient 
oraz Zamek Warmia. Dom Tańca to program tańców instrumen-
talnych, cykl warsztatów i biesiad tanecznych wprowadzający 
świeckie aspekty archaicznych kultur, dopełniając i równowa-
żąc wątki sakralne. W 2010 roku na zamku w Olsztynie miała 
miejsce premiera spektaklu muzycznego Gra o Świętym Fran-
ciszku.  
W 2016 roku w Cerkwii Pokrowskiej w Bielsku Podlaskim mia-
ło miejsce premierowe wykonanie bizantyjskiego hymnu Św. 
Romana Melodosa – Kondakionu O Nawróconej oraz w 2018 
roku greckiego bizantyjskiego dramatu liturgicznego Oficjum 
o trzech młodziankach w piecu ognistym.

Kontakt: scholaw1@wp.pl, 
www.wegajty.pl 
tel. +48 600 00 52 51
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MARCIN ABIJSKI, absolwent Wydziału Muzyki Bizantyjskiej 
Ateńskiego Konserwatorium Narodowego oraz Teologii Spo-
łecznej Uniwersytetu Ateńskiego. Doktor nauk teologicznych. 
Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w War-
szawie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Muzykę 
bizantyjską zgłębiał pod okiem Georgiosa Chatzichronoglou 
– Archonta Hymnodosa Patriarchatu Konstantynopola oraz 
ateńskiego protopsalty Konstantinosa Papachristodoulou. 
Jako muzykolog i kantor zajmuje się badaniem koneksji mię-
dzy muzyką bizantyjską a staroruską monodią, szczególnie 
w aspekcie praktyki liturgicznej. W roku 2008 założył Męski 
Chór Kameralny im. Bogdana Onisimowicza, z którym pracu-
je nad odtworzeniem praktyki wykonawczej szesnastowiecz-
nych melodii Monasteru Supraskiego i innych dawnych form 
śpiewu liturgicznego. Regularnie zapraszany jest jako ekspert 
na św. Górę Athos, gdzie prowadzi zajęcia ze śpiewu bizantyj-
skiego. Był kantorem w Skicie św. św. Antoniego i Teodozjusza 
w Odrynkach. Współpracuję między innymi z zespołami Scholi 
Węgajty i Bornus Consort. Autor muzyki grecko-bizantyjskiej 
do polskiego Akatystu do Przenajświętszej Bogarodzicy pióra ks. 
Józefa Maja, oraz do polskiego przekładu kondakionu św. Ro-
mana Melodosa O Nawróconej z V wieku.

Obok: Matka Boża Orantka o zachodzie słońca...
fresk współczesny

cerkiew Matki Bożej Pokrowskiej
Bielsk Podlaski

Okładka: Oblicze Romana Melodosa, 
fresk współczesny 

z monasteru Slanic, Rumunia
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